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Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia RK konaného dňa 13.11.2014 v Košiciach 

Prítomní: Ing. Barilla Ján -predseda RK VsFZ,  Ing. Pado Jaroslav -člen RK VsFZ,  Ing.  Tabiš Adrián- člen RK VsFZ,  

Prizvaní:  Ing. Havrilla – predseda VsFZ,  pani Majlathová - ekonómka a p. Eperješi - sekretár VsFZ 

 

Program:   

1.    Otvorenie 

2. Kontrola uznesenia 
 

3. Čerpanie rozpočtu VsFZ ku 30.06.2014 
 

4. Revízny  poriadok VsFZ 
 

5.     Rôzne 

- účtovanie spotreby PHM 

- náklady na lektorskú činnosť a normatív hodín na semináre a školenia 

- nájomné zmluvy 

- zmluva o právnej službe pre VsFZ 

- akreditácia na školenia a semináre 

6.     Uznesenie 

7.     Záver 

 

K bodu 1.     Rokovanie otvoril predseda RK, ktorý privítal prítomných a osobitne predsedu VsFZ, ktorý 

                     prejavil záujem osobne sa zúčastniť rokovania RK.  

 

K bodu 2.     Kontrolu uznesenia č. 6/2013 a č. 1/2014 vykonal predseda RK, ktorý konštatoval, že uznesenia  

                     sú splnené v plnom rozsahu.                 

                   

K bodu 3.   Čerpanie rozpočtu ku 30.06.2014 priblížila ekonómka FZ a a zodpovedala na dotazy členov RK. 

                    Na základe posúdenia čerpania rozpočtu  RK VsFZ  k o n š t a t u j e, že: 

- časovo výdaje prevyšujú príjmy o 8,2 % čo v absolútnom vyjadrení predstavuje sumu 48.073,- EUR 

- z časového hľadiska príjmová časť je plnená na 40,7 %  a výdajová na 48,9 % 

                      - tento vývoj však sa dá objektivizovať z dôvodu, že niektoré príjmy nabehnú až v II. polroku ako  
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                      sú prestupy, štartovné, registrácie a pod. 

                    - vo výdajovej časti rozpočtu je čerpanie z časového hľadiska primerané, pričom v druhom polroku  

                       nebudú poskytnuté príspevky FK na naftu 

                    RK po celkovom prehodnotení čerpania rozpočtu  k o n š t a t u j e,  že v čerpaní rozpočtu ku 

                    30.06.2014 sa nevyskytujú položky či už v príjmovej alebo výdajovej časti, ktoré by sa výrazne 

                    odchyľovali od plánu a nemá osobitné výhrady ku čerpaniu rozpočtu.   

 

K bodu 4.  Predseda RK informoval členov komisie, že je potrebné štatút RK z roku 2010 prepracovať na  

                   rokovací poriadok (RP) a doplniť ho o niektoré časti podľa RP SFZ. Návrh bude prerokovaný 

                   na najbližšom zasadnutí RK a následne predložený výkonnému výboru na schválenie. 

 

K bodu 5.  V rôznom za prítomnosti  Ing. Havrillu – predsedu FZ,  p. Eperješiho – sekretára  a p. Majláthovej -     

                    ekonómky FZ sa RK zaoberala problematikou nákladov na lektorskú činnosť, ktorá vzišla z  

                    vykonanej kontroly, kde však sa konštatuje, že náklady sú oprávnené.  

                    

                    Čo sa týka nájomných zmlúv na  prenájom nebytových priestorov sa konštatuje, že zmluvy sú                                                                        

                    štandardné a  obsahujú všetky potrebné náležitosti, čo sa týka cien, výpovedných podmienok, 

                    úrokov a sankcií. 

                      

                    RK posúdila oprávnenosť nákladov na právne služby JUDr. Kohanovou a konštatuje, že odmena 

                    vo výške 980,00 EUR podľa zmluvy zo dňa 04.01.2013 ani z ďaleká nezodpovedá vykonaným 

                    úkonom za štvorročné obdobie, keď celková úspešnosť bola skoro na 100%, čoho dôkazom je, že  

     z podaných žalôb bolo úspešných 9 a ďalšie sú neuzatvorené,  pričom celková suma vymáhaných 

                    pohľadávok je 16.850,- EUR. 

                    RK upozorňuje VV na blížiaci sa termín ukončenia platnosti akreditácie školení a seminárov.       

 

          K bodu  6.  Uznesenie – tvorí prílohu zápisnice 

 

          K bodu 7.   Predseda po vyčerpaní bodov programu poďakoval členom a prezvaným za aktívny prístup                       

                              a rokovanie ukončil.  

            V Košiciach, 13.11.2014                                        Barilla Ján v.r. – predseda RK 
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U Z N E S E N I E   č. 2/2014 

 

    1. RK VsFZ berie na vedomie:  

             a/ čerpanie rozpočtu ku 30.06.2014 bez výhrad. 

             

    2/ Žiada sekretára VsFZ: 

 

        a/ pripraviť návrh na ocenenie p. Zusku Milana za dlhoročnú činnosť vo futbalovom dianí s osobitnou 

            pozornosťou na aktívnu činnosť ako člena revíznej komisie nielen v RK VsFZ, ale i v RK SFZ  v 

            predchádzajúcom období. 

    

    3/ Odporúča predsedovi  VsFZ: 

 

        a/ zaoberať sa potrebnou akreditáciou na školenia a semináre, ktorej platnosť končí r. 2014.                                                                                                                       

                                                                                                                 

                                                                                                            

                                                                                                                  

 

                                                                     Barilla Ján, v.r.  

                                                                 predseda RK VsFZ 

                                                                                                                                           

         

 

 

 

 

V Košiciach, 13.11.2014                                                        


